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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมใบมะรุมผงในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิต และ
คุณภาพไข่ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ประกอบด้วยอาหารทั้งหมด 4 สูตร คือ สูตรควบคุม (ไม่เสริมใบ
มะรุมผง) และอาหารที่เสริมใบมะรุมผงที่ระดับ 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยวิจัยในไก่ไข่พันธุ์อิซาบราวน์
ที่อายุ 26 สัปดาห์ จานวน 200 ตัว โดยสุ่มไก่ออกมาเป็นกลุ่มกลุ่มละ 10 ตัว จานวน 20 กลุ่ม อาหารแต่ละสูตรจะ
ถูกสุ่มให้แต่ละกลุ่มเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งอาหารทุกสูตรมีโปรตีนและพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ใกล้เคียงกัน จาก
การศึกษาผลของการเสริมใบมะรุมผงในอาหารไก่ไข่พบว่าการเสริมใบมะรุมผงที่ระดับ 0, 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ ทา
ให้ปริมาณอาหารที่กิน น้าหนักไข่เฉลี่ย และมวลไข่ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่
พบว่ากลุ่มที่เสริมใบมะรุมผงที่ระดับ 0 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ทาให้ผลผลิตไข่และประสิทธิภาพการใช้อาหารต่อการผลิต
ไข่ 1 กิโลกรัม ดีกว่ากลุ่มที่เสริมใบมะรุมผงที่ระดับ 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ (P<0.05) ด้านคุณภาพไข่พบว่าไก่ไข่ที่ได้รับ
ใบมะรุมผงที่ระดับ 0, 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร มีสีเปลือกไข่ ความหนาเปลือกไข่ น้าหนักเปลือกไข่
น้าหนักไข่แดง น้าหนักไข่ขาว ความสูงไข่ขาว และค่าฮอฟ์ยูนิตแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่
พบว่ากลุ่มที่เสริมใบมะรุมในอาหารจะมีสไี ข่แดงเข้มกว่ากลุ่มที่ไม่เสริมใบมะรุม (P<0.05) ซึ่งจากการวิจัยสรุปได้ว่าใบ
มะรุมผงสามารถนามาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสาหรับไก่ไข่ได้ เนื่องจากมีปริมาณโปรตีนและพลังงานค่อนข้างสูง และไม่
ส่งผลเสียต่อสุขภาพของไก่และคุณภาพไข่ ยิ่งไปกว่านั้นใบมะรุมผงสามารถเพิ่มสีไข่แดง
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Abstract
The objective of this study was to determine the effects of Moringa oleifera leaf powder
supplementation in layer diet on egg production and egg quality. This experiment was designed
as completely randomized design (CRD). The experimental diets were control (no Moringa
oleifera leaf powder) and supplemented with Moringa oleifera leaf powder at 2, 4 and 6 %,
respectively. Two hundred Isa brown laying hens at 26 weeks of age were devided into 4
treatments, each with 5 groups (10 birds per group). Each group was randomed to each treatment
for 8 weeks. All diets were isonitrogenous and isocaloric. The results of the effect of supplementation with Moringa oleifera leaf powder at 0, 2, 4 and 6 % found that feed intake, egg weight and
egg mass were not significantly different among treatments (P>0.05). However, supplementation
with Moringa oleifera leaf powder at 0 and 2% cause egg production performance and feed
conversion ratio were greater when compare with the other treatments (P<0.05). Shell color, shell
thickness, shell weight, yolk weight, albumen weight, albumen height and haugh unit were not
significantly different among treatments (P>0.05) but yolk color was found to be increased in
birds consumed the diets supplemented with Moringa oleifera leaf powder at 2, 4 and 6 % when
compared to control diet (P<0.05). In conclusion, Moringa oleifera leaf can be used as feedstuff
for laying hens, owing to the high content of protein and gross energy and no adversely affect to
health and egg quality. Furthermore, dietary supplementation of Moringa oleifera leaf powder
increased yolk color.
Keywords: Moringa oleifera leaf; laying hen; egg production; egg quality

1. บทนา

ผู้ผลิตอาหารไก่ไข่หรือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่นั้นยังเสริม
สารปฏิชีวนะเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น ซึ่งสารปฏิชีวนะ
เหล่านี้หากไม่ระมัดระวังในการใช้ก็จะทาให้เกิดผลเสีย
ได้ โดยจะก่อให้เกิดผลตกค้างในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อัน
จะส่งผลถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ บริโภค อีก
ทั้งปั จ จุ บั น ยั งคงน าเข้ า จากต่ า งประเทศจ านวนมาก
แนวคิดการนาพืชสมุนไพรที่มีผลทางยามาใช้ในอาหาร
ไก่ไข่ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ปราศจากผล
ตกค้าง หรืออาจช่วยให้ผลตกค้างจากสารปฏิชีวนะลด
น้อยลงในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และยังช่วยลดการนาเข้า
สารปฏิชีวนะจากต่างประเทศเป็นการลดต้นทุนในการ
ผลิต รวมทั้งเป็นการเพิ่มอาชีพและรายได้ให้กับผูเ้ ลีย้ ง

ในปัจจุบันไก่ไข่ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญ
ของประเทศไทย ซึ่งการเลี้ยงไก่ไข่ต้องคานึงถึงผลผลิต
และคุ ณ ภาพของไข่ ม ากขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค เช่น ไข่มีขนาดใหญ่ หรือไข่แดงมี
สีแดงเข้ม อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
ไก่ไข่จึงมีความต้องการปรับปรุงให้สีของไข่แดงเข้มขึ้น
โดยเสริมสารสีสังเคราะห์เพื่อเป็นแหล่งสารสีในอาหาร
ไก่ไข่ สารสังเคราะห์เหล่านี้ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
ท าให้ อ าหารไก่ ไ ข่ มี ร าคาสู ง ขึ้ น [1] และผู้ บ ริ โ ภคใน
หลาย ๆ ประเทศให้ความนิยมบริโภคไข่ไก่ที่มีความ
เข้มสีไข่แ ดงที่ระดั บ 8-12 คะแนน [2] นอกจากนี้
294

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2558

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สัตว์และผู้ปลูกสมุนไพรภายในประเทศ
มะรุม (Moringa oleifera) เป็นพืชสมุนไพร
ชนิดหนึ่งที่พบมากในประเทศไทย และประเทศในเขต
ร้อน [3] มะรุมเป็นพืชที่ปลูกง่าย โตเร็ว เจริญเติบโตได้
กับดินทุกชนิด สามารถทนแล้งได้ดี [4,5] ซึ่งใบมะรุม
ถือว่ามีปริมาณโภชนะที่สาคัญสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
พืชชนิดอื่น ๆ ได้แก่ ใบมะรุมมีแคลเซียม 4 เท่าของ
น้านม วิตามินซี 7 เท่าของส้ม โพแทสเซียม 3 เท่าของ
กล้วย เหล็ก 3 เท่าของผักขม วิตามินเอ 4 เท่าของแค
รอท และโปรตีน 2 เท่าของน้านม (น้าหนักที่เท่ากัน)
นอกจากนี้ใบมะรุมยังอุดมไปด้วยเบตาแคโรทีนซึ่งเป็น
สารสีตามธรรมชาติ [6] และเป็นแหล่งของกรดไขมัน
และกรดอะมิ โ นที่ ส าคั ญ หลายชนิ ด เพื่ อ เป็ น แหล่ ง
โภชนะในอาหารสัตว์ปีก ซึ่งสาระสาคัญที่อยู่ในใบมะรุม
เหล่ านี้ ได้แ ก่ แทนนิ น ฟีนอล ฟลาโวนอยด์ แคโรที
นอยด์ และวิตามินซีที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ จะช่วย
ลดความเครียด ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน และป้องกัน
โรค [4,7-9] อีกทั้งมะรุมยังมีสรรพคุณทางเภสัชวิทยา
หลายอย่าง เช่น มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ [10] เป็นสาร
กระตุ้นการไหลเวียนเลือด มีฤทธิ์ลดความดันโลหิต ลด
คอเลสเตอรอล ลดน้าตาลในเลือด ต้านจุลินทรีย์ [4,
11] ในขณะที่การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมใบมะรุมผงใน
อาหารไก่ ไ ข่ใ นประเทศไทยนั้ นมี ก ารศึก ษาน้ อ ยมาก
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์
จากใบมะรุ ม น ามาใช้ เ สริ ม ลงในอาหารไก่ ไ ข่ ต่ อ
สมรรถภาพการผลิ ต ไข่ แ ละคุ ณ ภาพไข่ เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการทดแทนการใช้ สารปฏิ ชีวนะและสาร
สังเคราะห์ ในอุ ตสาหกรรมการเลี้ ยงไก่ไข่ ส่ งผลให้ มี
ความปลอดภัยต่อการผลิตภัณฑ์จากไก่ไข่และได้อาหาร
ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของใบมะรุมจะเป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของประเทศ
ไทย และส่งผลในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศในตลาดโลกอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 สัตว์ทดลองและอาหารทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ใช้ไก่ไข่พันธุ์อิซาบราวน์ (Isa
Brown) อายุ 26 สัปดาห์ จานวน 200 ตัว เลี้ยงในกรง
ตับ ไก่ไข่จะเลี้ยงด้วยอาหารระยะเริ่มไข่ที่ผลิตขึ้นทาง
การค้ า มี โ ปรตี น 16 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และพลั ง งานที่ ใ ช้
ประโยชน์ได้ (metabolizable energy) 2,700 กิโล
แคลอรี /อาหาร 1 กิโลกรัม และมีโภชนะอื่น ๆ เพียง
พอกับความต้องการ [12] อาหารและน้ามีให้กินอย่าง
เต็มที่ (ad libitum) ทาการสุ่มไก่ออกเป็น 20 กลุ่ม
กลุ่มละ 10 ตัว โดยสุ่มให้สูตรอาหาร 4 สูตร สูตรละ 5
ซ้า เลี้ยงด้วยอาหารที่ผลิตขึ้นทางการค้า และอาหารที่
เสริมใบมะรุมทั้ง 4 สูตร ดังนี้
2.1.1 สูตรอาหาร A คือ สูตรอาหาร
ควบคุม (ไม่เสริมใบมะรุม)
2.1.2 สูตรอาหาร B คือ สูตรอาหารที่ผสม
ด้วยใบมะรุมผง 2 เปอร์เซ็นต์
2.1.3 สูตรอาหาร C คือ สูตรอาหารที่ผสม
ด้วยใบมะรุมผง 4 เปอร์เซ็นต์
2.1.4 สูตรอาหาร D คือ สูตรอาหารที่ผสม
ด้วยใบมะรุมผง 6 เปอร์เซ็นต์
ส่วนประกอบของอาหารแต่ละสูตรแสดงใน
ตารางที่ 1 และคุณค่าทางโภชนะของใบมะรุม แสดงใน
ตารางที่ 2 โดยอาหารทุกสูตรมีปริมาณโปรตีน และ
พลังงานที่ใกล้เคียงกัน
2.2 โรงเรือนและการจัดการเลี้ยงดู
โรงเรื อ นไก่ ไ ข่ แ บบระบบปิ ด ควบคุ ม
สภาพแวดล้ อ มในโรงเรื อ นด้ ว ยระบบระเหยไอน้ า
(evaporative cooling system) ใช้ผ้าม่านสีดาปิด
ข้างโรงเรือนเพื่อลดรังสีความร้อนจากภายนอกเข้าสู่
โรงเรื อ น และใช้ พั ด ลมระบายอากาศติ ด อยู่ ท้ า ย
โรงเรือน ซึ่งควบคุมการเปิด-ปิดพัดลมและปั้มน้า โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ย 28.00±3.00 องศาเซลเซียส และความ
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ชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 82±2.00 เปอร์เซ็นต์ เป็นกรงตับที่มี
รางอาหารอยู่ ด้ า นหน้ า กรง และมี ร ะบบการให้ น้ า

อัตโนมัติแบบหัวหยด (nipple)

ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของอาหารแต่ละสูตรที่ใช้ในการวิจัย
วัตถุดิบ
ข้าวโพด
ราข้าว
ราสกัดน้ามัน
ใบมะรุม
กากถั่วเหลือง 48 %
ถั่วเหลืองไขมันเต็ม
แคลเซียมคาร์บอเนต
โมโนแคลเซียมฟอสเฟส
เกลือ
ดีแอล-เมไธโอนีน
แอล-ไลซีน
ทรีโอนีน-98
พรีมิกซ์
รวม
ปริมาณโภชนะโดยการคานวณ
ความชื้น (%)
เถ้า (%)
โปรตีน (%)
ไขมัน (%)
เยื่อใย (%)
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (kcal/kg)
แคลเซียม (%)
ฟอสฟอรัส (%)
ฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้ (%)
เกลือ (%)
ไลซีน (%)
เมไธโอนีน (%)
เมไธโอนีน + ซีสทีน (%)
ทรีโอนีน (%)
ทริปโตเฟน (%)
โซเดียม (%)

สูตรอาหาร
A
539.55
102.00
41.00
0.00
201.00
0.00
97.00
11.00
3.00
1.16
0.00
0.04
4.25
1,000.00

B
530.55
111.00
27.00
20.00
195.00
0.00
96.00
12.00
3.00
1.20
0.00
0.00
4.25
1,000.00

C
530.34
114.00
11.00
40.00
189.00
0.00
95.00
12.00
3.00
1.30
0.11
0.00
4.25
1,000.00

D
531.11
108.00
0.00
60.00
177.00
10.00
93.00
12.00
3.00
1.42
0.22
0.00
4.25
1,000.00

10.77
13.48
16.00
3.70
3.38
2,700.00
3.99
0.81
0.39
0.29
0.81
0.38
0.66
0.62
0.18
0.17

10.77
13.58
16.00
3.90
3.50
2,700.00
4.01
0.82
0.41
0.29
0.80
0.38
0.65
0.61
0.18
0.18

10.78
13.54
16.00
4.03
3.59
2,700.00
4.02
0.79
0.40
0.29
0.80
0.39
0.65
0.61
0.19
0.18

10.76
13.41
16.00
4.24
3.71
2,700.00
3.99
0.76
0.39
0.29
0.80
0.40
0.65
0.61
0.19
0.19
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ตารางที่ 2 คุณค่าทางโภชนะของใบมะรุม
ความชื้น (%)
80.59

เถ้า (%)
9.68

โปรตีน (%)
21.04

ไขมัน (%)
8.16

2.3 การบันทึกผล
2.3.1 บันทึกผลผลิตไข่ โดยบันทึกจานวน
ไข่ในแต่ละซ้าทุกวัน แล้วนามาคานวณหาเปอร์เซ็นต์
ผลผลิตไข่ในแต่ละกลุ่มการทดลอง
2.3.2 บันทึกน้าหนักไข่ โดยชั่งน้าหนักไข่
ทีละซ้าทุกวัน แล้วนามาคานวณเป็นน้าหนักไข่เฉลี่ยต่อ
ฟอง
2.3.3 บั น ทึ ก ปริ ม าณอาหารที่ กิ น โดย
บั น ทึ ก น้ าหนั ก อาหารทุ ก ๆ 7 วั น ในแต่ ล ะซ้ า แล้ ว
นามาคานวณหาปริมาณอาหารที่กินต่อตัวต่อวัน นา
ค่าที่บันทึกมาคานวณหาค่าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว/วัน)
= (น้าหนักอาหารที่กินตลอดการทดลอง)  (จานวนไก่
x จานวนวัน)
(2) ผลผลิตไข่ (เปอร์เซ็นต์) (hen-day)
= (จานวนไข่ตลอดการทดลอง x 100)  (จานวนไก่ x
จานวนวัน)
(3) ประสิทธิภาพการใช้อาหารต่อการ
ผลิตไข่ 1 กิโลกรัม = (ปริมาณอาหารที่กินตลอดการ
ทดลอง)  [น้าหนักไข่ที่ได้ตลอดการทดลอง (กิโลกรัม)]
(4) น้าหนั กไข่เ ฉลี่ ย (กรัม /ฟอง) =
(น้าหนักไข่ทั้งหมดของแต่ละซ้าตลอดการทดลอง) 
(จานวนไข่ทั้งหมดในแต่ละซ้าตลอดการทดลอง)
(5) มวลไข่ = (เปอร์เซ็นต์ผลผลิตไข่) x
[น้าหนักไข่เฉลี่ยต่อฟอง (กรัม)]
2.3.4 การตรวจคุ ณ ภาพไข่ แ ละส่ ว น
ประกอบของฟองไข่ โดยการสุ่มฟองไข่ซ้าละ 3 ฟอง
ในทุก ๆ 7 วัน เพื่อ บันทึกน้าหนักไข่ และตรวจสอบ
คุณภาพทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

เยื่อใย (%)
12.06

พลังงานทั้งหมด (kg/kcal)
3,727.38

(1) น้าหนักฟองไข่ นาไข่ที่ได้จากการ
สุ่มมาวั ดเพื่อ หาน้าหนักที่ไ ด้ต่อฟอง โดยใช้เครื่องชั่ ง
ทศนิยม 2 ตาแหน่ง จากนั้นบันทึก น้าหนักที่ ได้ เพื่ อ
นาไปคานวณค่ามวลไข่
(2) สี เ ปลื อ กไข่ วั ด โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ
Shell Color Reflectometer โดยการวัดต้องทาการ
ตั้งค่าของเครื่องด้วยแผ่นเทียบสีมาตรฐานสีขาวและสี
ดาก่อน จากนั้นจึงนาเครื่ องมาทาการวัดเพื่อหาค่า สี
ของเปลือกไข่ในแต่ละกลุ่มที่สุ่มเลือกมาทดลอง โดย
วิ ธี ก ารวั ด ให้ น าหั ว อ่ า นมาวางที่ เ ปลื อ กไข่ ค่ า ที่ ไ ด้ จ ะ
แสดงออกมาเป็น ตัว เลข ซึ่งหมายถึ งความเข้มของสี
เปลือกไข่
(3) ความหนาของเปลือกไข่ ทาการวัด
โดยใช้ไมโครมิเตอร์ Shell Thickness Micrometer
วัดด้วยการนาเปลือกไข่ส่วนหนึ่งที่วัดออกมา ลอกเยื่อ
ผนังด้านในออกแล้ววัดด้วยเครื่องไมโครมิเตอร์ ค่าตัว
เลขที่แสดงออกมาจะเป็นค่าความหนาของเปลือกไข่
(4) น้าหนั ก เปลื อ กไข่ น าเปลื อ กไข่ ที่
แยกไข่แดงและไข่ขาวออกแล้วมาชั่งโดยใช้เครื่องชั่ง
ทศนิยม 2 ตาแหน่ง บันทึกน้าหนักที่ได้
(5) ความสูงไข่ขาว การวัดค่าทาได้โดย
การตอกฟองไข่ที่ต้องการวัดค่าออก ให้ฟองไข่อยู่บน
เครื่องมือวัดที่เรีย กว่า Haugh Gauge (Albumin
Height Gauge) ของบริษัท Technical Service and
Supplies, Chessingham Park, Dunnington, York
Yol 5SE England ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นกระจกเงา
การวัดต้องทาการปรับเครื่องมือให้อยู่ในแนวระนาบ
เสมอ จากนั้นนาเครื่องที่มีลักษณะเป็นเหล็ก 3 ขา และ
มีแ ท่ งเหล็ ก ดั งกล่ า วแตะลงไปที่ ไ ข่ ข าว เครื่ อ งวั ด จะ
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แสดงผลออกมาเป็นตัวเลขในหน่วยมิลลิเมตร บันทึก
ค่ า ที่ ไ ด้ สามารถน าค่ า ดั ง กล่ า วไปค านวณเป็ น ค่ า
Haugh unit ซึ่งใช้ในการวัดคุณภาพไข่
(6) สีไข่แดง วัดโดยใช้เครื่องมือ Yolk
Color Fan ของบริษัท Dotterfarbfacher Evential
colorime’trique Abanico colorime’ trico 1993HMB 50515 Printed in Swizerland การวัดสีไข่แดง
ทาได้ด้วยการนาไข่แดงที่ได้จากการวัดความสูงของไข่
ขาวแล้ว มาทาการวั ดสีโดยใช้ แผ่นเทียบสีมาตรฐาน
โดยใช้หลักเปรียบเทียบทางสายตาว่าสีของไข่แดงที่ได้
นั้นอยู่ในช่วงใด จากนั้นจึงบันทึกเบอร์สีดังกล่าว
(7) น้ าหนั ก ไข่ แ ดง น าไข่ แ ดงที่ ไ ด้ ท า
การแยกออกจากไข่ขาวมาชั่งบนเครื่องชั่งทศนิยม 2
ตาแหน่ง บันทึกน้าหนักที่ได้
(8) น้าหนักไข่ขาว นาไข่ขาวที่ได้จาก

การแยกไข่แดงออกจากมาชั่งบนเครื่องชั่งทศนิยม 2
ตาแหน่ง บันทึกน้าหนักที่ได้
(9) ค่ า ฮอฟ์ ยู นิ ต (Haugh
unit)
คานวณได้จากสมการ ดังนี้ HU = 100 x log (H +
7.57 - 1.7W0.37) เมื่อ HU คือ ค่าฮอฟ์ยูนิต H คือ ค่า
ความสูงไข่ขาว (มิลลิเมตร) และ W คือ ค่าน้าหนักไข่
(กรัม)
2.4 การวิเคราะห์ทางสถิติ
ข้อมูลที่ได้นาไปวิเคราะห์ความแปรปรวน
(analysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (completely randomized design, CRD)
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสูตรอาหาร
โดยใช้วิธี Duncan’s new multiple range test
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป SAS® [13]

ตารางที่ 3 ผลของการเสริมใบมะรุมผงในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะในการผลิต
ข้อมูลที่บันทึก

ระดับใบมะรุมในอาหาร (เปอร์เซ็นต์)
P-value
0
2
4
6
112.60±6.88 108.20±2.39 112.00±4.69 108.00±4.47 0.24
96.71±2.77a 97.11±0.79a 94.82±2.46ab 91.25±3.87b 0.02

ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว/วัน)
ผลผลิตไข่ (เปอร์เซ็นต์)
อัตราการเปลี่ยนอาหารต่อการผลิต
1.90±0.05ab 1.84±0.02b 1.93±0.03a 1.95±0.07a
0.01
ไข่ 1 กิโลกรัม
น้าหนักไข่เฉลี่ย (กรัม/ฟอง)
61.65±2.08 60.82±0.53 61.42±1.62 61.20±0.93 0.66
มวลไข่ (กรัม/ตัว/วัน)
59.64±3.19 59.07±0.73 58.27±2.80 55.83±2.24 0.12
ab
คือ ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (α = 0.05)
* คือ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (α = 0.05)
** คือ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (α = 0.01)
NS คือ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (α = 0.05)

C.V. F-test
3.91
1.74

NS
*

2.24

**

1.74
4.15

NS
NS

และสูตรอาหารที่เสริมใบมะรุมผงที่ระดับ 2, 4 และ 6
เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 112.60, 108.20, 112.00 และ
108.00 กรัม/ตัว/วัน ตามลาดับ (ตารางที่ 3) มีความ
แตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (P>0.05)
สอดคล้องกับการวิจัยของ Olugbemi และคณะ [9] ที่

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์
3.1 สมรรถภาพการให้ผลผลิต (production performance)
3.1.1 ปริมาณอาหารที่กิน (feed intake)
ปริมาณอาหารที่กินได้ของไก่ที่ได้รับสูตรอาหารควบคุม
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พบว่าการเสริมใบมะรุมผงในอาหารที่มีมันสาปะหลัง
เส้นในอาหารไก่ไข่ พบว่าการเสริมใบมะรุมที่ 0, 5 และ
10 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ในอาหารที่ มี มั น ส าปะหลั ง เส้ น 20
เปอร์เซ็นต์ ทาให้ปริมาณอาหารที่กินมีความแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) และยังสอด
คล้องกับการวิจัยของ Atuahene และคณะ [14] ที่
พบว่าการเสริมใบมะรุมผงที่ระดับ 0, 2.5, 5.0 และ
7.5 เปอร์เซ็นต์ ทาให้ปริมาณอาหารที่กินมีความแตก
ต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) จากการ
วิจัยครั้งนี้ปริมาณอาหารที่กินมีความแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) เนื่องมาจาก ปริมาณ
อาหารที่กินของไก่นั้นขึ้นอยู่กับโปรตีนและพลังงานใน
อาหาร จากการวิจัยครั้งนี้อาหารทุกสูตรมีค่าพลังงาน
และโปรตี น ใกล้ เ คี ย งกั น และอาหารทุ ก สู ต รยั ง มี
ปริมาณเยื่อใยที่ใกล้เคียงกัน จึงทาให้ปริมาณอาหารที่
กิ น มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(P<0.05)
3.1.2 ผลผลิตไข่ (egg production) ของ
ไก่ที่ได้รับสูตรอาหารควบคุม และสูตรอาหารที่เสริมใบ
มะรุมผงที่ระดับ 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ
96.71, 97.11, 94.82 และ 91.25 เปอร์เซ็นต์ ตาม
ลาดับ (ตารางที่ 3) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ (P<0.05) โดยกลุ่ ม ที่ เ สริ ม ใบมะรุ ม ผงใน
อาหารที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ ทาให้ผลผลิตไข่สูงที่สุดแต่
ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่เสริมใบมะรุมที่
ระดับ 4 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มที่เสริมใบมะรุมผงใน
อาหารที่ระดับ 6 เปอร์เซ็นต์ ทาให้ผลผลิตไข่ต่าที่สุด
ผลผลิตไข่จากการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัยของ
Abou-Elezz และคณะ [17] ทีพ่ บว่าการเสริมใบมะรุม
ผงในอาหารที่ระดับ 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ทา
ให้ผลผลิตไข่ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P< 0.05)
แต่แตกต่างจากการวิจัยของ Abou-Elezz และคณะ
[16] ทีพ่ บว่าการใช้ใบมะรุมสดเสริมให้ไก่ไข่กินที่ระดับ

3 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ท าให้ ผ ลผลิ ต ไข่ ดี ก ว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม
(P<0.05) (71.4 และ 66.6 เปอร์เซ็นต์ ตาม ลาดับ) จะ
เห็นได้ว่าเมื่อเสริมใบมะรุมผงในอาหารไก่ไข่สูงกว่า 5
เปอร์เซ็นต์ จะส่งผลต่อผลผลิตไข่ เนื่องจากปริมาณเยื่อ
ใยในอาหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทาให้สัตว์มีการย่อยได้ของ
เยื่อใย โปรตีน และพลังงานต่าลง นอกจากนี้อาหารมี
ความฟ่ า มมากขึ้ น และอาจท าให้ ไ ก่ ไ ม่ ส ามารถใช้
อาหารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ [18] นอกจากนี้ ก าร
เสริ ม ใบมะรุ ม ผงที่ ร ะดั บ สู ง ขึ้ น ยั ง ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณ
อาหารที่กินมีแนวโน้มลดลงและการที่เสริมใบมะรุมผง
ในอาหารไก่ไข่ที่สูงกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ทาให้ผลผลิตไข่
ลดลง อาจเป็นผลมาจากแทนนินในใบมะรุม ซึ่งแทน
นิ น จะลดประสิ ท ธิ ภ าพของเอนไซม์ ที่ ท าหน้ า ที่ ย่ อ ย
อาหารของไก่ [17] ซึ่งจากการศึกษาของ Mutayoba
และคณะ [15] ทีพ่ บว่าใบมะรุมมีปริมาณแทนนิน 2.83
เปอร์เซ็นต์
3.1.3 อัตราการเปลี่ยนอาหารต่อการผลิต
ไข่ 1 กิโลกรัม (feed conversion per 1 killogram
of egg) ของไก่ที่ได้รับสูตรอาหารควบคุม และสูตร
อาหารที่ เ สริ ม ใบมะรุ ม ผงที่ ร ะดั บ 2, 4 และ 6
เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 1.90, 1.84, 1.93 และ 1.95
ตามล าดั บ (ตารางที่ 3) มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยกลุ่มที่เสริมใบมะรุม
ผงที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ ทาให้อัตราการเปลี่ยนอาหาร
ต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัม มีค่าดีที่สุดแต่ไม่แตกต่างจาก
กลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม ที่ เ สริ ม ใบมะรุ ม ผงที่ ร ะดั บ 6
เปอร์เซ็นต์ ทาให้อัตราการเปลี่ยนอาหารต่อการผลิตไข่
1 กิโ ลกรัม มีค่ าเลวที่สุ ด สอดคล้ องกั บการวิจั ยของ
Kakengi และคณะ [18] ที่พบว่าการใช้ใบมะรุมผงทด
แทนกากเมล็ดทานตะวันในอาหารที่ระดับ 0, 10, 15
และ 20 เปอร์เซ็นต์ ทาให้อัตราการเปลี่ยนอาหารต่อ
การผลิตไข่มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P<0.05) อั ต ราการเปลี่ ย นอาหารต่ อ การผลิ ต ไข่ 1
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กิโ ลกรั ม ของการวิ จั ย ครั้ ง นี้ แสดงว่ า มะรุ ม สามารถ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการนาอาหารไปใช้เปลี่ยนเป็น
ผลผลิตไข่ได้ดีที่สุดในระดับที่ 2 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าจะไม่
แตกต่างจากกลุ่มควบคุม แต่แตกต่างจากกลุ่มที่เสริม
ใบมะรุม 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ การเสริมที่ระดับ 4 และ
6 เปอร์เซ็นต์ นั้นให้ผลไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม แต่
มีแนวโน้มของประสิทธิภาพการนาอาหารไปใช้เปลี่ยน
เป็นผลผลิตไข่ได้เลวลงเพราะปริมาณแทนนินในอาหาร
เพิ่มขึ้น โดยแทนนินจะลดประสิทธิภาพการย่อยและ
การดูดซึมอาหารของไก่ [17]
3.1.4 น้าหนักไข่เฉลี่ย (egg weight) ของ
ไก่ที่ได้รับสูตรอาหารควบคุม และสูตรอาหารที่เสริมใบ
มะรุมผงที่ระดับ 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ
61.65, 60.82, 61.42 และ 61.20 กรัม/ฟอง ตาม
ลาดั บ (ตารางที่ 3) มีค วามแตกต่ างกั นอย่างไม่ มีนั ย
สาคัญทางสถิติ (P>0.05) น้าหนักไข่เฉลี่ยของการการ
วิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ Abou-Elezz และคณะ [17]
ทีพ่ บว่าการเสริมใบมะรุมผงในอาหารที่ระดับ 0, 5, 10
และ 15 เปอร์เซ็นต์ ทาให้น้าหนักไข่เฉลี่ยมีความแตก
ต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (P>0.05) โดย
น้ าหนั ก ไข่ เ ฉลี่ ย ที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น อาจเนื่ อ งมาจาก
น้าหนักไข่จะขึ้นอยู่กับปริมาณโปรตีนและพลังงาน จาก
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ อ าหารทุ ก สู ต รได้ ท าการปรั บ สมดุ ล
โภชนะต่ า ง ๆ ให้ มี ค่ า ใกล้เ คี ย งกั น และปรั บ โภชนะ
ต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ น ในอาหารทุ ก สู ต รให้ ค รบถ้ ว น และ
โภชนะเพียงพอต่อความต้องการเพื่อการดารงชีพและ
การให้ ผ ลผลิ ต ของแม่ ไ ก่ [12] และไก่ แ ต่ ล ะกลุ่ ม มี
ปริมาณอาหารที่กินไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงส่งผลให้
น้าหนักไข่เฉลี่ยต่อฟองของแม่ไก่แต่ละกลุ่มทดลองมี
ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05)
3.1.5 มวลไข่ (egg mass) ของไก่ที่ได้รับ
สูตรอาหารควบคุม และสูตรอาหารที่เสริมใบมะรุมผงที่
ระดับ 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 59.64,

59.07, 58.27 และ 55.83 กรัม/ตัว/วัน ตามลาดับ
(ตารางที่ 3) มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P>0.05) แต่มีแนวโน้มว่าการเสริมใบมะรุมผงใน
ระดับ สูงขึ้น จะทาให้มวลไข่มี ค่าลดลง สอดคล้ องกั บ
การวิจัยของ Abou-Elezz และคณะ [17] รายงานว่า
การเสริมใบมะรุมผงในอาหารที่ระดับ 0, 5, 10 และ
15 เปอร์เซ็นต์ ทาให้มวลไข่ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P>0.05) โดยมวลไข่มีความสัมพันธ์กับน้าหนักไข่
และผลผลิตไข่ เนื่องจากน้าหนักไข่จากการวิจัยครั้งนี้
ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) และผลผลิตไข่จากการวิจัย
ครั้งนี้มีความแตกต่างกัน (P<0.05) แต่ไม่ทาให้มวลไข่มี
ความแตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(P>0.05)
3.2 คุณภาพไข่ (egg quality)
3.2.1 สีเปลือกไข่ (shell color) ของไก่ที่
ได้ รั บ สู ต รอาหารควบคุ ม และสู ต รอาหารที่ เ สริ ม ใบ
มะรุมผงที่ระดับ 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ
23.39, 22.70, 23.12 และ 22.66 ตามลาดับ (ตารางที่
4) พบว่า มี ความแตกต่ างกัน อย่า งไม่ มีนั ย สาคั ญทาง
สถิติ (P>0.05) แสดงว่าใบมะรุมผงไม่มีผลต่อสีเปลือก
ไข่ เพราะสีเปลือกไข่จะถูกควบคุมโดยพันธุกรรมของไก่
ซึ่ งการทดลองนี้ ใ ช้ ไ ก่ พั น ธุ์ อิ ซ าบราวน์ ทั้ ง หมด ให้ ไ ข่
เปลือ กสี น้าตาล จึงทาให้ ความเข้ มสี ของเปลื อกไข่ มี
ความใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ สุวรรณ [19] รายงานว่า
สีเปลือกไข่เกิดจากสารพวก ooporphyrin ที่มาจาก
hematoporphyrin ที่ เ กิ ด จากการสลายตั ว ของ
ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงทาให้เปลือกไข่มีสีน้าตาล
3.2 . 2 ค ว า ม ห น า เ ป ลื อ ก ไ ข่ ( shell
thickness) ของไก่ที่ได้รับสูตรอาหารควบคุม และสูตร
อาหารที่ เ สริ ม ใบมะรุ ม ผงที่ ร ะดั บ 2, 4 และ 6
เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 0.362, 0.357, 0.354 และ
0.355 มิลลิเมตร ตามลาดับ (ตารางที่ 4) พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) ซึ่ง
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สอดคล้องกับการทดลองของ Abou-Elezz และคณะ
[16] ทีพ่ บว่าการใช้ใบมะรุมสดเสริมให้ไก่ไข่กินที่ระดับ
3 เปอร์เซ็นต์ ทาให้ความหนาเปลือกไข่มีความแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) เมื่อเทียบกับ
กลุ่ ม ควบคุ ม และยั ง สอดคล้ อ งกั บ การทดลองของ
Abou-Elezz และคณะ [17] ทีพ่ บว่าการเสริมใบมะรุม
ผงในอาหารที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ทา
ให้ ค วามหนาเปลื อ กไข่ มี ความแตกต่ า งกั น อย่า งไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) ความหนาเปลือกไข่จะ

ขึ้ น อยู่ กั บ องค์ ป ระกอบหลั ก ของเปลื อ กไข่ คื อ
แคลเซียมคาร์บอเนต และพลังงานเป็นโภชนะอย่า ง
หนึ่ ง ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ กระบวนการสร้ า ง
เปลือกไข่ เมื่อพิจารณาสูตรอาหารทดลองครั้งนี้ พบว่า
อาหารทดลองมี โ ภชนะต่ า ง ๆ และระดั บ แคลเซี ย ม
คาร์บอเนตใกล้เคียงกันทาให้ความหนาเปลือกไข่ในแต่
ละกลุ่มมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>
0.05)

ตารางที่ 4 ผลของการเสริมใบมะรุมผงในอาหารไก่ไข่ต่อคุณภาพไข่
ระดับใบมะรุมในอาหาร (%)
P-value
0
2
4
6
สีเปลือกไข่
23.39±0.51 22.70±1.71 23.12±1.46 22.66±1.06 0.62
ความหนาเปลือกไข่ (มิลลิเมตร)
0.362±0.01 0.357±0.01 0.354±0.01 0.355±0.01 0.56
สีไข่แดง
9.05±0.03d 9.73±0.06c 10.36±0.04b 10.99±0.09a 0.0001
น้าหนักเปลือกไข่ (% น้าหนักไข่) 12.73±0.46 12.72±0.37 12.53±0.26 12.72±0.43 0.82
น้าหนักไข่แดง (% น้าหนักไข่)
23.65±0.20 23.73±0.53 23.83±0.47 23.48±0.29 0.59
น้าหนักไข่ขาว (% น้าหนักไข่)
63.62±0.54 63.55±0.57 63.64±0.30 63.80±0.50 0.84
ความสูงไข่ขาว (มิลลิเมตร)
8.91±0.79 8.97±0.27 8.61±0.77 9.28±0.89
0.62
ฮอฟ์ยูนิต
92.01±4.45 92.58±1.75 90.78±4.01 92.51±0.69 0.75
a,b,c,d
คือ ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (α = 0.05)
*** คือ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (α = 0.0001)
NS คือ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (α = 0.05)
ข้อมูลที่บันทึก

3.2.3 สีไข่แดง (yolk color) ของไก่ที่ได้รับ
สูตรอาหารควบคุม และสูตรอาหารที่เสริมใบมะรุมผงที่
ระดับ 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 9.05, 9.73,
10.36 และ 10.99 ตามลาดับ (ตารางที่ 3) พบว่าสีไข่
แดงของการทดลองนี้ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย
สาคัญทางสถิติ (P<0.05) สอดคล้องกับการวิจัยของ
Abou-Elezz และคณะ [16] ที่พบว่าการใช้ใบมะรุมสด
เสริมให้ไก่ไข่กินที่ระดับ 3 เปอร์เซ็นต์ ทาให้สีไข่แดงสูง
กว่ ากลุ่ม ควบคุ มอย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิติ (P<0.05)

C.V. F-test
4.36
2.69
0.68
3.16
1.69
0.69
8.81
3.19

NS
NS
***
NS
NS
NS
NS
NS

(13.0 และ 12.3 ตามลาดับ) และการวิจัยของ AbouElezz และคณะ [17] ที่พบว่าการเสริมใบมะรุมผงใน
อาหารที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ทาให้สีไข่
แดงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<
0.05) โดยสีไข่แดงเพิ่มสูงขึ้นตามระดับใบมะรุมที่เพิ่ม
ขึ้นในอาหาร และจากการวิ จัย ครั้ งนี้พ บว่ าเมื่ อเสริ ม
ระดับใบมะรุมผงในอาหารเพิ่มขึ้นทาให้สีไข่แดงสูงขึ้น
เนื่ อ งจากใบมะรุ ม มี ป ริ ม าณแซนโทฟิ ล ล์ (xanthophyll) และแคโรทีน (carotene) สูง ซึ่งการวิจัยของ
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Price [21] พบว่าใบมะรุมมีแคโรทีน 16.3 มิลลิกรัม/
100 กรัมใบมะรุมแห้ง สารเหล่านี้เป็นแหล่งสารสีที่มา
จากธรรมชาติ [16] ด้วยเหตุนี้การเสริมใบมะรุมผงใน
อาหารทาให้สีไข่แดงสูงขึ้น
3.2.4 น้าหนักเปลือกไข่ (shell weight)
ของไก่ ที่ไ ด้รั บ สูต รอาหารควบคุ ม และสูต รอาหารที่
เสริมใบมะรุมผงที่ระดับ 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ มีค่า
เท่ากับ 12.73, 12.72, 12.53 และ 12.72 เปอร์เซ็นต์
ของน้าหนักไข่ ตามลาดับ (ตารางที่ 4) พบว่าน้าหนัก
เปลือกไข่มีความแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P>0.05) น้าหนักเปลือกไข่จากการวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกับการวิจัยของ Abou-Elezz และคณะ
[16] ที่พบว่าการใช้ใบมะรุมสดเสริมให้ไก่ไข่กินที่ระดับ
0 และ 3 เปอร์เซ็นต์ ทาให้น้าหนักเปลื อกไข่ มีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) และ
ยังสอดคล้องกับ Abou-Elezz และคณะ [17] ที่พบว่า
การเสริมใบมะรุมผงในอาหารที่ระดับ 0, 5, 10 และ
15 เปอร์เซ็นต์ ทาให้น้าหนักเปลือกไข่มีความแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัย สาคัญทางสถิติ (P>0.05) น้าหนั ก
เปลือกไข่ของการวิจัยครั้งนี้มีความแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) เนื่องจากไก่ไข่ ได้รับ
อาหารที่มีองค์ประกอบทางโภชนะที่ใกล้เคียงกัน และ
เพียงพอต่อความต้องการพื้นฐานในการดารงชีวิต [22,
23] โดยน้าหนักเปลือกไข่ (เปอร์เซ็นต์) มักไม่เปลี่ยน
แปลงแม้ ว่ า น้ าหนั ก ไข่ ข าวและไข่ แ ดงจะมี สั ด ส่ ว น
เปลี่ยนไป จึงทาให้น้าหนักเปลือกไข่ของแม่ไก่มีค่าคงที่
และ Olugbemi และคณะ [9] รายงานว่า น้าหนัก
เปลือกไข่จะสัมพันธ์กับความหนาเปลือกไข่ ยิ่งไปกว่า
นั้ น น้ าหนั ก เปลื อ กไข่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ น้ าหนั ก ไข่
น้าหนักไข่ขาว และน้าหนักไข่แดงของการวิจัยครั้งนี้มี
ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05)
จึงส่งผลทาให้น้าหนักเปลือกไข่มีความแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05)

3.2.5 น้าหนักไข่แดง (yolk weight) ของ
ไก่ที่ได้รับสูตรอาหารควบคุม และสูตรอาหารที่เสริมใบ
มะรุมผงที่ระดับ 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ
23.65, 23.73, 23.83 และ 23.48 เปอร์เซ็นต์ของ
น้าหนักไข่ ตามลาดับ (ตารางที่ 4) พบว่าน้าหนักไข่แดง
ของการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) สอดคล้องกับการวิจัยของ
Abou-Elezz และคณะ [16] ทีพ่ บว่าการใช้ใบมะรุมสด
เสริม ให้ไก่ ไข่กิน ที่ระดั บ 0 และ 3 เปอร์ เซ็นต์ ทาให้
น้าหนักไข่แดงมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) และ Olugbemi และคณะ [10]
รายงานว่ า การเสริ ม ใบมะรุ ม ผงในอาหารที่ มี มั น
สาปะหลังเส้นเป็นวัตถุดิบหลักที่ระดับ 0, 5 และ 10
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ท าให้ น้ าหนั ก ไข่ แ ดงมี ค วามแตกต่ า งกั น
อย่างไม่มีนั ยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) โดย สุวรรณ
[19] รายงานว่ าน้ าหนั ก ไข่ แ ดงมี ความสั ม พัน ธ์ กั บ
น้ าหนั ก ไข่ น้ าหนั ก เปลื อ กไข่ และน้ าหนั ก ไข่ ข าวที่
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
(P>0.05) จึงทาให้น้าหนักไข่แดงมีความแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05)
3.2.6 น้าหนักไข่ขาว (albumen weight)
ของไก่ ที่ไ ด้รั บ สูต รอาหารควบคุ ม และสูต รอาหารที่
เสริมใบมะรุมผงที่ระดับ 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ มีค่า
เท่ากับ 63.62, 63.55, 63.64 และ 63.80 เปอร์เซ็นต์
น้าหนักไข่ ตามลาดับ (ตารางที่ 4) พบว่าน้าหนักไข่ขาว
จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี นั ย
สาคัญทางสถิติ (P>0.05) สอดคล้องกับ Abou-Elezz
และคณะ [16] ที่พบว่าการใช้ใบมะรุมสดเสริมให้ไก่ไข่
กินที่ระดับ 0 และ 3 เปอร์เซ็นต์ ทาให้น้าหนักไข่ขาวมี
ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05)
และการวิจัยของ Olugbemi และคณะ [9] รายงานว่า
การเสริมใบมะรุมผงในอาหารที่มีมันสาปะหลังเส้นเป็น
วัตถุดิบหลักที่ระดับ 0, 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ทาให้
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น้าหนักไข่ขาวมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ (P>0.05) โดยไก่ ไข่ ไ ด้รั บ อาหารที่ ระดั บ
โปรตี น ไขมั น และพลั ง งานใกล้ เ คี ย งกั น จะไม่ มี
ผลกระทบต่อน้าหนักไข่ [24] ซึ่งน้าหนักไข่จะสัมพันธ์
กับน้าหนักไข่ขาว น้าหนักไข่แดง และน้าหนักเปลือกไข่
จึงทาให้น้าหนักไข่ขาวไม่แตกต่างกันด้วย
3.2.7 ความสูงไข่ขาว (albumen height)
ของไก่ ที่ไ ด้รั บ สูต รอาหารควบคุ ม และสูต รอาหารที่
เสริมใบมะรุมผงที่ระดับ 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ มีค่า
เท่ากับ 8.91, 8.97, 8.61 และ 9.28 มิลลิเมตร ตาม
ลาดับ (ตารางที่ 4) พบว่าความสูงไข่ขาวจากการวิจัย
ครั้งนี้มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
(P>0.05) ซึ่งความสูงไข่ขาวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงคุณภาพ
ไข่และความสดของไข่ ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่ อค่าความสูง
ของไข่ขาว คือ อายุ อุณหภูมิสภาพแวดล้อม สายพันธุ์
วิธีการจัดการเก็บไข่และสุขภาพของไก่ [20] และความ
สู งไข่ ข าวนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ระยะเวลาในการเก็ บ ไข่ โดย
พบว่าไข่ที่เก็บไว้นานจะมีความสูงไข่ขาวต่า มีลักษณะ
ไข่ขาวเหลว เนื่องจากพันธะระหว่างโปรตีนโอโวมูซิน
และโปรตีนไลโซไซม์อ่อนแอลง [25] นอกจากนี้การ
วิจัยครั้งนี้มีการปรับให้โภชนะในแต่ละสูตรอาหารมีค่า
ใกล้เคียงกันส่งผลให้ความสูงไข่ขาวที่ได้ไม่แตกต่างกัน
3.2.8 ค่าฮอฟ์ยูนิต (haugh unit) ของไก่ที่
ได้ รั บ สู ต รอาหารควบคุ ม และสู ต รอาหารที่ เ สริ ม ใบ
มะรุมผงที่ระดับ 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ
92.01, 92.58, 90.78 และ 92.51 ตามลาดับ (ตารางที่
4) พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>
0.05) ซึ่งค่าฮอฟ์ยูนิตเป็นค่าที่บ่งชี้ถึงคุณภาพของไข่
ขาว โดยค่าฮอฟ์ยูนิตเป็นค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบ
ค่าที่ได้ระหว่างความสูงไข่ขาวกั บน้าหนักไข่ เนื่องจาก
ความสูงไข่ขาวและน้าหนักไข่ของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่าง
กัน ทาให้ค่าฮอฟ์ยูนิตที่ได้จากการคานวณที่ได้จากการ
วิจัยแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน

4. สรุป
การเสริ ม ใบมะรุ มผงที่ ระดั บ 2, 4 และ 6
เปอร์เซ็นต์ ในอาหารไก่ไข่ ไม่ทาให้ปริมาณอาหารที่กิน
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ 1 กิโลกรัม และน้าหนัก
ไข่เฉลี่ยแตกต่างจากกลุ่มควบคุม แต่การเสริมใบมะรุม
ที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารไก่ไข่ทาให้ผลผลิตไข่
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ 1 กิโลกรัม ดีที่สุด
นอกจากนี้การเสริมใบมะรุมผงในอาหารไก่ไข่ทาให้สีไข่
แดงเข้มขึ้นตามระดับใบมะรุมที่เพิ่มขึ้นในอาหาร แต่ไม่
ส่งผลต่อคุณภาพไข่ด้านอื่น ๆ แต่การเสริมใบมะรุมผง
สูงถึง 6 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารจะทาให้ผลผลิตไข่ลดลง
เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และมีแนวโน้มทาให้มวลไข่
ลดลงด้วย
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